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Josiane Picada

Carlos Alberto Caser, desde ju-
lho de 2007 à frente da direto-
ria de Benefícios (Diben) da
Funcef, fala sobre sua gestão e
as propostas de melhorias na
relação da diretoria com os par-
ticipantes. Além de qualificar o
atendimento, a nova gestão
pretende simplificar as regras
de benefícios e de emprésti-
mos, apostar na parceria com
entidades associativas dos par-
ticipantes e descentralizar as
atividades da Funcef no país.
Para Caser, o dirigente eleito
não é um simples porta-voz dos
participantes, também atua na
forma de co-gestão e tem res-
ponsabilidades administrativas,
mas com o olhar de represen-
tante dos verdadeiros donos da
Funcef, seus participantes.

Descentralizar a Funcef

JB - Quais seus objetivos à fren-
te da Diretoria de Benefícios?

Caser - Nosso mandato será norteado pe-
las seguintes diretrizes: a) atender bem ao par-
ticipante, que é a razão da existência da Fun-
dação. Nosso objetivo é um atendimento
satisfatório, transparente e tempestivo, melho-
rando nosso tempo de resposta às solicitações
do participante. b) proporcionar benefícios
adequados aos assistidos, pois os valores pa-
gos pela Funcef em conjunto com o INSS
devem ser a garantia de uma aposentadoria
tranqüila. c) divulgar o Novo Plano de forma
clara aos mais de 15 mil empregados da Cai-
xa, que ainda não aderiram à Funcef, para

que possam tomar a melhor decisão para o
futuro. d) trabalhar em conjunto com as enti-
dades representativas de participantes e assis-
tidos, que entendemos como parceiros estra-
tégicos da Funcef.

JB - Como se encontra o aten-
dimento ao participante na Dire-
toria, já que o relacionamento é
mais direto que nas demais?

Caser - O atendimento foi eleito por nós
como prioridade, pois diagnosticamos que ele
necessita de melhorias urgentes, que ocorre-
rão em um processo que será completado em
alguns meses. Ao assumir a Diretoria, deixa-
mos claro para todos os empregados da Dire-
toria que o participante, seja em atividade, seja
aposentado ou pensionista, é a razão de ser da
Fundação e que merece um tratamento de
qualidade. No tocante à área de atendimento
especificamente, houve mudanças no coman-
do e será objeto de reestruturação, após a de-
vida aprovação da proposta pelos órgãos de
administração da Funcef.

JB - Quais as propostas para
melhorar a relação Diben/partici-
pantes?

Caser - Temos algumas
idéias para a melhoria da
relação com os participan-
tes, mas estamos sempre
abertos a sugestões dos par-
ticipantes e de suas entida-
des. Entre elas estão, a sa-
ber:  a) qualificação do pes-
soal de atendimento, para
que, cada vez mais, haja res-
postas objetivas e
tempestivas às demandas
encaminhadas; b) simplifi-
cação das regras de benefí-
cios e de empréstimos para
atender às necessidades dos
participantes, sem exigir re-

querimentos de excepcionalização. c)
disponibilização e aprimoramento do auto-
atendimento, por meio telefônico ou pela
internet, de forma a tornar os serviços ofertados
pela Funcef de acesso mais simples e ágil. d)
parcerias com as entidades associativas dos
participantes e aposentados, que podem aju-
dar a Fundação em seu trabalho em prol do
bem-estar dos associados; e) atividades des-
centralizadas da Funcef ao redor do país, para
aproximar o atendimento ao participante, apo-
sentado e pensionista.

JB - Quais as principais diferen-
ças entre um Diretor eleito pelos
participantes e um Diretor indi-
cado pela patrocinadora?

Caser - Como é natural, o dirigente de
um Fundo de Pensão mantém um vínculo com
quem o levou a ocupar seu cargo. A função
de dirigente, seja ele eleito ou indicado, conju-
ga capacidades e competências técnicas e po-
líticas. Em particular, o dirigente sempre re-
presenta alguém, com quem tem uma relação
de afinidade e compromissos que foram assu-
midos na eleição. Nesse sentido, o dirigente
eleito é um porta-voz dos participantes, ca-
bendo-lhe a missão de tornar possível a reali-

zação de suas propostas. O dirigente indica-
do pela patrocinadora, a princípio, tem uma
relação privilegiada com a Caixa, o que não
impede absolutamente que haja um bom rela-
cionamento com os eleitos, em benefício da
Funcef e dos participantes. É preciso desta-
car também que o dirigente eleito não é um
simples porta-voz dos participantes, na ver-
dade, ele atua na forma de co-gestão e tem
responsabilidades administrativas, obviamente
com a sensibilidade e o olhar de representante
dos verdadeiros donos da Funcef, os seus par-
ticipantes.

JB - Já há respostas para os
10% mulheres do REG, devolu-
ção dos valores descontados re-
troativamente para quem optou
pelo BUA, resolução sobre o cri-
tério de cobranças dos emprés-
timos?

Caser - (a) Com relação ao valor da
suplementação das mulheres do REG (pré-
79), que optaram por aposentar-se antes dos
30 anos de serviço com redução do benefício,
a adoção de tabela de valores proporcionais
de benefício igual a dos homens comporta uma
despesa de cerca de R$ 350 milhões, quando
se estende a alteração proposta a todas as as-
sistidas elegíveis, o que supera significativa-
mente a estimativa inicial, o que fez com que
o assunto voltasse à discussão no âmbito do
C.D. (b) Quanto ao pleito de que os assistidos
do REG/Replan que saldaram e pediram o
Benefício Único Antecipado em 1º/09/2006,
tenham seus benefícios reduzidos a partir de
setembro de 2006 (e não de 1º/09/2001) o
assunto ainda está em análise pela Diben. (c)
Sobre os empréstimos especiais que foram
concedidos antes da aprovação do REB, a
Diben está realizando levantamento de todos
os casos, tanto os que pagaram com juros su-
periores aos demais, para devolução, assim
como daqueles que porventura ainda não qui-
taram, para realizar a cobrança.

Evolução dos planos
Diretor da Funcef explica benefícios e leva sugestões à Fundação.

A reunião de aposentadas, aposenta-
dos e pensionistas, dia 24 de outu-

bro, na Casa dos Bancários, em Porto
Alegre, teve a participação especial do
diretor de Benefícios da Funcef, Carlos
Alberto Caser. Presente no XXIV
Simpósio Nacional dos Aposentados e
Pensionistas da Caixa, ocorrido em ou-
tubro, em Manaus, Caser fez uma pales-
tra em que esclareceu diversos pontos de-
batidos no simpósio. Ele falou sobre a
gestão de recursos da Funcef, sobre os
benefícios dos aposentados e forneceu
dados sobre a evolução dos planos.

Os presentes na reunião mostraram
envolvimento com as questões previden-
ciárias, ao realizarem uma série de per-
guntas pertinentes ao tema para o diretor
da Funcef. No espaço para manifesta-
ções, a principal indagação foi quanto aos

direção da Funcef a sugestão de um mai-
or prazo de preparação para a reabertu-
ra do Saldamento do Reg/Replan e ade-
são ao Novo Plano. Para a diretora de

acertos dos benefícios para quem fez a
retirada do Benefício Único Antecipado
(BUA). Os participantes também solici-
taram ao diretor que seja encaminhado à

Aposentados, Saúde e Previdência,
Amanda Cardoso, a ampliação do prazo
permite aos empregados da Caixa anali-
sar melhor a sua escolha. “Durante o
período de final de ano e de férias é mais
difícil se avaliar com calma os fatores
que influem em uma decisão tão impor-
tante para o trabalhador ou trabalhado-
ra”, observou.

Estiveram presentes na reunião, a
presidenta da APCEF/RS, Célia Zingler,
a diretora Social Andréa Spinelli, os
coordenadores da Regional Grande POA
Devanir Camargo da Silva e Maria Regi-
na Figueiró, além do 1º Vice-Presidente da
Associação Gaúcha de Economiários Apo-
sentados (AGEA), Sérgio Atair dos San-
tos, e o advogado da Assessoria Jurídica
Previdenciária e Tributária da APCEF/RS,
Fábio Barbosa.Reunião mensal dos aposentados debateu a Funcef.

Josiane Picada
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SANTIAGO

PÁGINAS

www.apcefrs.org.br
Página da Associação do Pesso-

al da Caixa Econômica Federal. In-
formações e uma série de serviços à dis-
posição dos  associados.

www.feebrs.org.br
Página da Federação
dos Bancários do RS.

www.contrafcut.com.br
Página  da Confederação Nacional dos

Trabalhadores do Ramo Financeiro.

www.fenae.org.br
Página da Federação Nacional
dos Empregados da Caixa.

Página do Sindicato dos Bancários
de Porto Alegre.

www.sindbancarios.org.br

www.funcef.com.br
Página da Fundação dos
Economiários Federais.

www.moradiaecidadania.org.br
Página da ONG Moradia e Cidadania dos
Empregados da Caixa.

?? ?

Festa de Final de Ano
No dia 24 de novembro, tem Festa de Final de Ano e de
Abertura das Piscinas no Ginásio da Colônia A da APCEF
(Coronel Marcos, 627, Porto Alegre). A festa começa às
21h30min com apresentação de bandas de música de

associados. Após as apresentações, a festa continua ao
som de DJ. O cardápio é tropical, com chope e bebidas

incluídos no convite. Valores: individual para associados
R$ 25,00, casal para associados R$ 45,00 e não associa-

do individual R$ 35,00. Ingressos antecipados em
eventos@apcefrs.org.br
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Em outubro, a Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado decidiu, em audiên-
cia, apresentar projeto de lei complementar para
regulamentar a cobrança das exorbitantes tari-
fas praticadas pelos bancos no Brasil. O proje-
to propõe estabelecer regras para assegurar
transparência dos bancos na cobrança das tari-
fas, garantia de benefícios para o usuário, além
da isenção para alguns tipos de pagamentos.

Para os membros do CAE, alguns servi-
ços devem ser obrigatoriamente isentos,
como os cartões magnéticos e os talões de
cheque. A Comissão também propõe a proi-
bição de cobrança de tarifas sobre contas
destinadas exclusivamente ao recebimento
de salários e aposentadorias, das chama-
das “vendas casadas” ou da imposição dos
pacotes de serviços. O projeto prevê ainda
que o Banco Central (BC) deverá divulgar
o valor das tarifas cobradas pelos bancos.
A justificativa dos membros da Comissão é
a de que o usuário de posse desses dados,
poderá identificar seu perfil e verificar qual
instituição bancária oferece as melhores
condições ao cliente.

O presidente da CAE, senador Aluizio

Mercadante (PT/SP), sugeriu que o sistema ban-
cário brasileiro adote logo medidas para redu-
zir o custo das tarifas bancárias. Ele alertou
que, caso não haja redução, o governo e o Con-
gresso Nacional poderão se unir para aprovar
uma lei que regulamente as tarifas. O senador
disse estranhar as tarifas permanecerem altas,
apesar da estabilidade econômica e da queda
da taxa Selic.

O presidente da Federação Brasileira dos
Bancos (Febraban) Fábio Colleti Barbosa  ne-
gou que a arrecadação das tarifas bancárias
tenha aumentado nos últimos anos. Segundo ele,
houve maior volume de arrecadação em virtu-
de do aumento da base dos clientes e do cresci-
mento do volume de transações. Ele defendeu a
auto-regulação das tarifas pelo próprio merca-
do. O senador Jefferson Péres (PDT/AM) disse
estranhar que os dois bancos oficiais - Caixa
Econômica Federal e Banco do Brasil - tenham
tarifas praticamente iguais  às tarifas de insti-
tuições particulares. O projeto do CAE promete
ser uma batalha acirrada, pois o sistema finan-
ceiro, com o seu lobby poderoso no Congresso,
não abrirá mão dos vultosos lucros obtidos com
as tarifas bancárias.

Senado discute tarifas bancárias

Estimativas apontam que até 2050 será
duplicada a emissão de CO2 na atmosfe-
ra? Você sabia disso?

Embargo

Os 10% mais ricos detêm três quartos
da renda no Brasil. Apenas 5 mil famíli-
as controlam 45% de toda a riqueza na-
cional.  Atualmente, São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasília e Belo Horizonte con-
centram quase 80% de todas as famílias
ricas do país. Esses dados foram publi-
cados na edição de outubro do Le Mon-
de Diplomatique Brasil.

10%

Le Monde brasileiro
Uma das mais famosas publicações

francesas, sinônimo de jornalismo críti-
co e sem concessões à superficialidade,
agora existe em português. A versão na-
cional Le Monde Diplomatique Brasil
terá um lançamento na Casa dos Bancá-
rios, em Porto Alegre, no dia 13 de no-
vembro, às 18h30min. O veículo surgiu
em 1954 na França e hoje é publicado
em 23 idiomas e 34 países. A publicação
trouxe novamente a premissa de que os
cidadãos têm o direito de conhecer o
mundo em que vivem. A edição brasilei-
ra recupera mais de 1700 textos publica-
dos desde 2001, um material valioso para
estudar a globalização e suas alternati-
vas. Você pode saber mais sobre a publi-
cação em http://diplo.uol.com.br/

 A Organização das Nações Unidas
(ONU) pede o fim do bloqueio a Cuba, pela
16ª vez. Sob o título de "necessidade de
encerrar o embargo econômico, comercial
e financeiro imposto pelos Estados Unidos
da América a Cuba", a resolução foi apro-
vada com 184 votos a favor, quatro contra
e uma abstenção, em Assembléia Geral da
ONU, no dia 30 de outubro. O documento
pede que os Estados Unidos suspendam o
embargo que já dura quatro décadas. Uma
medida que fere a Carta da ONU e o direi-
to internacional.

Segundo Ana Maria Sanjuan, direto-
ra do Centro para Paz da Universidade
Central da Venezuela, em artigo ao Le
Monde Diplomatique Brasil, o “socialis-
mo do século XXI” começou a ser
implementado, no início de 2007, na
Venezuela, por meio de “cinco motores
de arranque”: Lei Mãe ou Lei Habilitante,
que confere poderes especiais para a ela-
boração de leis que permitam o avanço
de uma economia socialista; a Reforma
Constitucional, para impulsionar o novo
socialismo; a reforma educacional, em
prol da educação popular, para gerar
novos valores e transformar o “caráter e
os costumes” individualistas e capitalistas;
uma nova geometria nacional para a reor-
ganização simétrica do poder territorial e a
afirmação do poder comunal para o des-
monte progressivo do Estado burguês.

Venezuela

Estados Unidos
“Basta analisar os programas dos prin-

cipais candidatos democratas e republica-
nos às eleições presidenciais de 2008, para
perceber que a “velha” estratégia imperial
se mantém de pé, integralmente”, escreve
José Luís Fiori sobre as eleições norte-
americanas, no site Agência Carta Maior.
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Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 8 de novembro de 2007.
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Gonzales Cardoso
Comunicação: Marcos Leite de Matos Todt
Cultura: Almeri Espíndola de Souza
Esportes: Ricardo Luis da Rocha Christino
Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto
Relações de Trabalho: Tiago Vasconcellos Pedroso
Social e Lazer: Andrea Lima Spinelli
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ASSESSORIA
JURÍDICA

AGENDA APCEF

A APCEF oferece aos seus associados asses-
soria jurídica em diferentes áreas, através de dois
escritórios de advocacia. Além disso, os associa-
dos podem marcar horário nos plantões semanais.
Para atendimento, é necessário agendar horário
nos telefones indicados abaixo.

Direito Social
Defesa Administrativa,
Seguro Jurídico, Previdência
51 3227 5598
segurojuridico@apcefrs.org.br
Plantão: quintas-feiras, das 14h às 17h40min
Rua Andrade Neves, 159, 11º andar.

Advocacia Fagundes, Meyer, Schneider
Ações Trabalhistas,
Tíquetes e Cesta-Alimentação
aposentados e ativos
51 3595 4775
51 3268-1611 (para agendar horário)
Plantão: Quintas-feiras, na APCEF
das 16h às 18h, assejurtrabalhista@apcefrs.org.br

GT intensifica luta pelo PCS
A luta pela isonomia, por uma carreira motivante

e critérios transparentes de ascensão são buscas his-
tóricas dos trabalhadores da Caixa, principalmente
após 1998, com a criação do último PCS/PCC, que
reduziu as possibilidades de carreira aos emprega-
dos. Buscando contribuir com essa discussão, a
APCEF, em parceria com a Federação dos Bancári-
os e com o Sindicato dos Bancários e Região
(SindBancários), em 2004, compôs um Grupo de Tra-
balho e contratou assessoria da Faurgs para cons-
truir uma proposta de PCS, do ponto de vista dos
trabalhadores. Esse trabalho visava subsidiar o GT
nacional, constituído em decorrência do Acordo Co-
letivo firmado em 2003. Com a extinção desse gru-
po, em virtude da desaprovação do Dest, o trabalho
do grupo local foi suspenso ao fim da primeira eta-
pa. Dessa fase, resultou o trabalho "Elementos para
Construção de um PCS para bancos públicos", onde
foi exposto os fundamentos dessa concepção. Ago-
ra, com o compromisso da Caixa em apresentar pro-
posta de unificação das tabelas dos dois planos vi-
gentes (o de 1989 e o de 1998), as entidades decidi-
ram retomar essa discussão de forma organizada.
Para isso, foi constituído um GT que se dedicará a

essa discussão, além de exortar as entidades nacio-
nais (Contraf, Fenae e CEE/Caixa) a orientar seus
representantes locais a constituir seus próprios gru-
pos de discussão, popularizando o tema e constru-
indo a mobilização necessária para ampliar os li-
mites que a Caixa certamente tentará impor à ques-
tão. Assim, os primeiros movimentos do GT/RS PCS
Caixa e suas ações serão tema de pauta dos próxi-
mos números do JB, que assim colaborará na
veiculação dessa primordial discussão e na divul-
gação das soluções construídas pelos empregados.
A proposta de cada Estado deverá ser encaminhada
ao próximo Conecef, que definirá o conteúdo nacio-
nal a ser negociado com a Empresa.

Comunicação - O João de Barro aborda a crise por
que passa a Fundação Piratini e a intenção do gover-
no do Estado em transfomar a TVE e a Rádio FM Cul-
tura em Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip). A medida coloca em risco o perfil pú-
blico dessas emissoras, ao abrir a possibilidade de se-
rem administradas por empresas privadas. Ao se trans-
formar em Oscips, as emissoras vão seguir a lógica da
pasteurização, do comercial e dos interesses privados.

Terças-feiras, 20 horas,
no Galpão Crioulo da APCEF
Encontro do Núcleo de Cultura Gaúcha
Novembro
9 - Apresentação do Coral APCEF,  às 18h30min, na Feira
do Livro, na Praça da Alfândega, Porto Alegre e às
19h30min no SidBancários, Casa dos Bancários, General
Câmara, 424, Porto Alegre.
10 - Encontro Estadual dos Empregados da Caixa, às 9h,
no SindBancários, Casa dos Bancários, General Câmara,
424, Porto Alegre.
10 - Assembléia de Alteração de Estatuto na Regional
Rio Pardo.
10 e 11 - Etapa regional Porto Alegre dos Jogos de
Integração.
15 - Etapa regional MIssões dos Jogos de Integração e
Assembléia de Alteração de Estatuto.
24 - Festa de final de ano e de Abertura das Piscinas, às
21h30min, no ginásio da APCEF, Coronel Marcos, 627.
28- Encerramento das reuniões de 2007 dos aposenta-
dos, na Casa dos Bancários, Rua General Câmara, 424,
Porto Alegre, às 14h.
Dezembro
1º e 2 - Etapa final dos Jogos de Integração, em
Tramandaí.
6 - Assembléia de Alteração de Estatuto na Regional
Litoral Norte.
8 - Assembléia de Alteração do Estatuto, em Porto
Alegre, Sede B da APCEF, Coronel Marcos, 851.
8- Reunião do Conselho Deliberativo, Sede B da APCEF,
Coronel Marcos, 851.

Alteração de estatuto da APCEF
Participe das discussões sobre a alteração do estatuto da Associação. Estão sendo

realizadas as últimas assembléias nas regionais. Confira a data da sua regional
na agenda acima e na página eletrônica www.apcefrs.org.br.
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HISTÓRIAS DE
ORGANIZAÇÃO COLETIVA

TRADICIONALISMO

A força de uma cultura
João de Barro registra a trajetória de grandes lutas e conquistas pelo fortalecimento do nativismo na APCEF.

Em 1979, apaixonados pelo
tradicionalismo gaúcho criavam
uma nova atividade cultural den-
tro da APCEF: o Grupo Nativista
João de Barro. Da iniciativa de
alguns, nascia então, o setor de
folclore, cujo objetivo era estudar
e divulgar a arte nativista do Rio
Grande do Sul, através da dedi-
cação, interesse e talento de
economiários associados.

Assim como tudo o que é sóli-
do e duradouro não se constrói em
um dia, o setor também levou tem-
po para se fortalecer. O impulso
veio mais tarde, por volta de 1982,
quando foi criado o Departamen-
to Cultural da Associação, com a
finalidade de aprimorar, apoiar e
orientar as manifestações artísti-
cas. O departamento pretendia
consolidar atividades que já esta-
vam em curso, como o grupo de
teatro Caixa de Pandora, o Coral
Querência e o próprio Grupo
Nativista João de Barro.

Mas foi preciso muito empe-
nho de pessoas como Alceu Beck
(falecido em 28 de setembro de
2007), diretor do grupo de folclo-
re da APCEF, na época, para que
o setor se desenvolvesse. O setor
nativista da Associação era
freqüentemente chamado de CTG
João de Barro, em alusão aos
Centros de Tradições Gaúchas
que proliferavam na década de
1980. Beck, o primeiro patrão do
grupo nativista da APCEF, foi tão
dedicado à cultura gaúcha que
para arrecadar verba para a cons-
trução do primeiro galpão criou-
lo da Associação, ele mesmo ven-
deu papéis descartados recolhidos
nas agências e unidades da Caixa
em Porto Alegre. Depois de mui-
to trabalho e dedicação, foi inau-
gurado na Semana Farroupilha de
1980, o primeiro Galpão Criou-
lo, contruído na parte baixa da
Sede B da Associação.

Em 1983, Beck pedia apoio e
participação em entrevista ao jor-
nal João de Barro. “Quando nós
fizemos festas no nosso galpão,
elas são muito elogiadas pelo pes-
soal, mas quando nós os convi-

Hélio Verdi, advogado da
Caixa aposentado, hoje com
86 anos. foi presidente da
APCEF de 1966 a 1967.

damos para participar do Centro,
eles se esquivam alegando outros
compromissos e falta de tempo.
Porque tem gente que acredita que
o folclore gaúcho não é cultura, é
grossura e nada mais”, dizia Beck.

TERTÚLIA
    Na década de 1980, a cul-

tura nativista se fortalecia no Rio
Grande do Sul. A música e a dan-
ça típicas do gaúcho se expandi-
am. Os jovens passaram a
prestigiar o tradicionalismo e hou-
ve uma intensa difusão de festi-
vais nativistas em muitas cidades
do interior do Estado. Surgiram
novos grupos, compositores e in-
térpretes como Elton Saldanha,
Cesar Passarinho, Leopoldo
Rassier, Neto Fagundes, João de
Almeida Neto e Tambo do Ban-
do, entre outros. Na interpretação
desses jovens talentos, a vanera,
a milonga, e demais gêneros do

folclore regional deixaram os
galpões de estâncias para subir
aos palcos dos mais diferentes am-
bientes sociais, e atraíram a ju-
ventude.

Essa efervescência cultural
ajudou a alavancar projetos que
engatinhavam na Associação. Em
janeiro de 1984, o jornal João de
Barro já anunciava a I Grande
Tertúlia Economiária para abril
do mesmo ano, com debates, apre-
sentações artísticas e premiações.
Em fevereiro, outra reportagem
sobre a tertúlia dos economiários
era destaque no jornal.  Em abril,
a grande manchete anunciava:
“Dias 27, 28 e 29, na Pedra Re-
donda, a I Grande Tertúlia
Economiária”. E em maio, o João
de Barro reservava capa e mais
duas páginas internas do jornal
para a cobertura do evento. Fo-
ram três dias de muita animação,
nas duas sedes sociais da Pedra

Redonda.
De âmbito estadual, a Tertú-

lia buscou identificar, reunir e va-
lorizar todas as expressões artís-
ticas, campeiras, históricas e cul-
turais existentes na comunidade
economiária da época. O presi-
dente da comissão organizadora
era Flávio Teixeira. “Foi num dia,
sem alarde e sem esparro/Que o
peão Alceu Beck ergueu do chão/
O galpão Nativista João de Bar-
ro/E pra honra da APCEFER, foi
seu primeiro patrão”, homenage-
ava a tradicionalista e poetisa
Maria Pampin, antes da entrega
dos prêmios. Os compositores,
empregados da Caixa, Laertes
Fortes (Grupo Tempero) e
Angelino Rogério, da agência
Cruz Alta, foram nomes que sur-
giram nesses movimentos.
Angelino Rogério, por exemplo,
participou de muitos festivais de
música da APCEF e Fenae.

NOVOS TEMPOS
No dia 31 de março de 1989,

a APCEF inaugurava na Sede B
da Pedra Redonda, com fandango,
muita música e comida campeira
o novo Galpão Crioulo. “Mas que
baita fandango, tchê!”, dizia o tí-
tulo da reportagem do João de
Barro de abril, daquele ano. E por
lá muita festança se fez, com o
apoio do diretor cultural Antenor
Fischer.

Depois de tantos bailes e jan-
tares campeiros, veio o período da
calmaria. Em razão de problemas
estruturais, o Galpão Crioulo che-
gou a ficar oito anos desativado.

Mas para retomar a divulga-
ção da cultura gaúcha, em 14
de junho de 2005 nasceu o Nú-
cleo de Cultura Gaúcha da
APCEF, sob a coordenação de
outro estudioso e dedicado ao
tradicionalismo gaúcho, Paulo
Cesar Ketzer. Em dezembro da-
quele mesmo ano, a Associação
iniciou uma ampla reforma na
estrutura interna e externa do pré-
dio.

Em 22 de julho de 2006, com
capacidade para 200 pessoas, os
associados retomavam o seu an-
tigo espaço, totalmente renova-
do. “Quando fui convidado para
colaborar em um evento a ser
realizado pela APCEF, que te-
ria o nome de baile gaúcho,
abriu-se a porta necessária para
que fosse replantada a semente
do tradicionalismo na Associa-
ção”, disse Ketzer, em entrevis-
ta ao João de Barro de agosto
de 2006. Assim, após a reinau-
guração do Galpão Crioulo e da
criação do Núcleo de Cultura
Gaúcha da APCEF, como disse
Ketzer, “abriram-se as porteiras
para a música, a dança, a poe-
sia, a culinária, a literatura, a
indumentária e a história do Rio
Grande do Sul”.

Saindo de fininho

Eu me lembro que o pesso-
al se reunia uma vez por sema-
na, lá no Galpão iniciado pelo
Alceu Beck, e lá se comia des-
de um carreteiro de charque
gordo até um feijão bem tem-
perado, preparado pelos peões
e prendas do Grupo Nativista
João de Barro.

Foi uma bela surpresa ver
o que havia sido feito com o
apoio dos presidentes Arman-
do Fonticielha e Camilo coelho,
da APCEFER.

Além das reuniões semanais,

reuniões, que se podia dançar,
lá se foi, achando que havia um
monte de gente para gastar a
sola da bota. Quando percebeu
que não era dia de baile, jan-
tou e foi saindo de fininho.

Causos e estórias pitores-
cas não faltam prá se contar.
Foi uma época muito boa.

Hoje, quero participar
do atual Nucleo de Cultura
Gaúcha, só que se não ti-
ver alguém que me leve, vão
ter que me buscar e trazer
de volta.

no final do mês, conforme a con-
veniência, na sexta ou no sábado,
se fazia uma festa maior, quando
eram recepcionados convidados e
outros grupos tradicionalistas.

Lembro de uma vez que uma
senhora, vizinha, sabendo das
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APOSENTADORIA

Embora a maior parte
dos processos aguarde
julgamento do Superi-

or Tribunal de Justiça (STJ),
em Brasília, a Ação 10% Mu-
lheres obtém resultados. A
afirmação é do assessor jurí-
dico da APCEF Fábio Barbo-
sa, ao constatar que algumas
associadas já receberam as di-
ferenças em seus contrache-
ques e os valores atrasados.

A APCEF orienta que as
mulheres que ainda não ajui-
zaram ações, providenciem a
documentação necessária. A
assessoria jurídica disponi-
biliza consultas pelo e-mail
segurojuridico@apcefrs.org.br.
As interessadas também po-
dem agendar consulta com o
assessoria jurídica da APCEF,
na Rua Andrade Neves, 159,
11º Andar. O plantão é às quin-
tas-feiras,  das 14h às
17h40min, fone 51 3227 5598.

O acordo foi encaminhado
à  Funcef e aprovado pelo Con-
selho Deliberativo, há dois
anos, mas até agora não foi

Mulheres em ação
aprovado pela Caixa, pelo Mi-
nistério da Fazenda, pelo Mi-
nistério do Planejamento e pela
Secretaria de Previdência
Complementar. A Assessoria
Jurídica da APCEF utiliza
como fundamento do pedido
judicial, a Constituição Fede-
ral, o Código Civil e o Código
de Defesa do Consumidor.

DISTORÇÕES
A Ação 10% Mulheres é uma

medida judicial coletiva que bus-
ca recuperar uma perda salarial
em aposentadorias proporcio-
nais de participantes mulheres
que se associaram à Funcef até
a data de 18 de junho de 1979.
A diferença ocorre no percentual
de 10% em relação aos partici-
pantes homens na mesma situa-
ção. Ou seja, a aposentadoria
proporcional dessas participan-
tes inicia com um patamar de
70%, enquanto a dos homens é
de 80%. A distorção em 10%
ocorreu em virtude das diversas
alterações previdenciárias ocor-
ridas nos anos de 1970 e 1980.

Encontram-se nessa situação
mais de 4100 mulheres.

PROPOSTAS
Quando o Seguro Jurídico

foi criado, em abril de 2001,
foi instituído um grupo de tra-
balho na APCEF denominado
GT APCEF. O GT se reúne des-
de então, semanalmente, para
analisar todos os problemas re-
lativos à Funcef e ao INSS.
Nessas análises e investigações,
foi constatada essa diferença en-
tre a aposentadoria das mulhe-
res em relação a aposentadoria
dos homens. A partir daí, a as-
sessoria jurídica da APCEF ini-
ciou uma série de medidas judi-
ciais. “Até o presente momento,
estamos obtendo sucesso nas
demandas judiciais, que são
propostas na Justiça Estadual.
Refiro-me a isso, em virtude de
ter notícias de vários associados
e associadas terem proposto essa
ação na Justiça do Trabalho, não
obtendo sucesso em suas deman-
das”, ressalta o advogado  Fá-
bio Barbosa.

Alteração de Estatuto

Novas ações
Para os associados recupe

rarem o Imposto de Renda
indevidamente retido nas
Reclamatórias Trabalhistas, a
APCEF, por meio de sua asses-
soria jurídica, vai encaminhar
ação aos Juizados Especiais Fe-
derais Eletrônicos (E-Proc) da
Justiça Federal (JF). A proposta
visa à recuperação do que foi
indevidamente recolhido nos úl-
timos cinco anos. Orientações e
informações sobre a decumen-
tação necessária para fazer parte
dessa ação são encontradas em
www. apcefrs.org.br.

Nos E-Procs todos os docu-
mentos são digitalizados e reme-
tidos à JF via correio eletrôni-
co.  São processos ágeis que se
resolvem com muita rapidez,
para o padrão do Poder Judiciá-

rio brasileiro. “Já resolvemos
processos nestes juizados em até
90 dias, incluindo o pagamento.
Aquelas cujas diferenças forem
superiores a 60 salários mínimos
serão propostas pelo procedi-
mento tradicional”, explica o
advogado Fábio Barbosa, asses-
sor jurídico da APCEF.

A assessoria jurídica verifi-
cou em vários processos traba-
lhistas retenção indevida de IR
sobre férias, 13º salário, licen-
ça-prêmio, entre outras situa-
ções irregulares. “Como a Jus-
tiça do Trabalho não tem com-
petência para discutir estas
questões, a retenção ocorre so-
bre o total pago na ação tra-
balhista, excluído o FGTS e
outras poucas parcelas”, escla-
rece o advogado.

Estão acontecendo as últimas as-
sembléias gerais regionais para

deliberar sobre aprovação ou  rejei-
ção das alterações estatutárias da
APCEF.  Dia 10 de novembro, ocor-
re assembléia na Regional Vale do
Rio Pardo. No dia 15 de novembro,
na regional Missões. E no dia 6 de
dezembro, a assembléia é em
Osório, na Regional Litoral Norte.

A declaração do resultado e o
encerramento das etapas ocorrem na
Sede A da APCEF, na Av. Coronel
Marcos, n° 851, em Porto Alegre,
no dia 8 de dezembro, às 9h. A se-
guir, acontece reunião do Conselho
Deliberativo.

A proposta para alterações no
estatuto da Associação foi definida

em reunião do Conselho
Deliberativo, no dia 21 de julho, e
tem sido discutida por etapas com
as regionais.

As principais alterações são de-
signar novas competências ao vice-
presidente e estabelecer um novo
período para a realização das elei-
ções de cargos diretivos da entida-
de. Com as alterações, o vice-presi-
dente poderá responder judicial e ex-
tra-judicialmente pela entidade.
Quanto às eleições para a renova-
ção dos cargos diretivos, a idéia é
iniciar o processo eleitoral em mar-
ço, para encerrar até o final de abril,
e assim evitar que as eleições ocor-
ram em período de férias dos em-
pregados da Caixa.

Processos aguardam julgamento, mas algumas associadas obtêm sucessos.
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CAMPANHA SALARIAL 2007

Mobilização para o PCS
Bancários formam Grupo de Trabalho para elaborar proposta do Plano de Cargos e Salários.

A mobilização dos
bancários para a
conquista das clá-

usulas específicas da Cam-
panha Salarial 2007 toma
novos rumos. No dia 30 de
outubro, foi constituído, na
sede da Federação dos Ban-
cários do RS (Feeb/RS) um
grupo de trabalho (GT) para
tratar especificamente de um
dos mais importantes eixos
definidos pelo 23º Congres-
so Nacional dos Emprega-
dos da Caixa (Conecef): o
Plano de Cargos e Salários
(PCS). Segundo o acordo
coletivo 2007, a Caixa deve
apresentar nos próximos
dias a sua proposta de dire-
trizes para o PCS.

O GT-PCS Caixa é um gru-
po local de discussão e estudos
que busca elaborar uma pro-
posta de PCS, para servir de
base às negociações com o ban-
co sobre o tema. O grupo é for-
mado por representantes da
APCEF/RS, da Feeb/RS, do
SindBancários e do Fórum de
Delegados Sindicais.

Primeiro, o GT-PCS vai
elaborar estudos que serão
entregues à Comissão Exe-
cutiva dos Empregados da
Caixa e Contraf-Cut para ge-
rar ampla discussão nacional.
A idéia é abrir o debate entre
as entidades e mobilizar a ca-
tegoria para definir logo uma
proposta de PCS que contem-
ple os interesses dos empre-
gados da Caixa. Ou seja, a
proposta é fazer da discussão
do PCS um debate nacional
em que todas as Federações e
a Contraf organizem os em-
pregados para abordar esse
tema. Para os representantes
dos trabalhadores da Caixa, é
fundamental manter os em-
pregados mobilizados para a
conquista de um PCS que
viabilize ascensão profissio-
nal,  pisos básicos, criando
com isso a expectativa de
crescimento e de interesse em
trabalhar na instituição.

As reuniões do GT-PCS
serão, no mínimo, semanais,
sempre às quartas-feiras, das

10h às 16h, na sede da Feeb/
RS. Nesse primeiro encon-
tro, dia 30 de outubro, além
da apresentação dos inte-
grantes do GT-PCS, foram
definidos a organização e o
funcionamento do grupo de
trabalho. Também ficou de-
finida a contratação de  uma
assessoria técnica para sub-
sidiar o GT.

ENCONTRO
Para o dia 10 de novem-

bro, as três entidades progra-
maram o Encontro Estadual
dos Empregados da Caixa,
no auditório da Casa dos
Bancários (dois dias após o
encerramento desta edição
do jornal). O objetivo do en-
contro é coletar propostas
para auxiliar a equipe téc-
nica e o GT-PCS Caixa na
formulação de uma pro-
posta de PCS. A  APCEF
também disponib i l iza
(através de sua página ele-
trônica, no link  PCS-Cai-
xa) espaços para todos os
assoc iados  formularem
suas sugestões ao plano.

O processo de discussão
e de elaboração do PCS Cai-
xa vem desde 2004, com
uma série de seminários, en-
contros e reuniões. O resul-
tado dessas atividades con-
juntas entre Feeb-RS,
APCEF-RS e SindBancários
foi a apresentação do proje-

to elaborado pelos Núcleos
de Economia Alternativa
(NEN) e de Economia Po-
lítica (NEP) do Departa-
mento de Ciências Econô-
micas da Universidade Fe-
deral  do Rio grande do
Sul,  denominado: “Ele-
mentos para construção de
um Plano de Cargos e Sa-
lários (PCS) para Bancos
Públicos”, diponível em
www.apcefrs.org.br.

A mobilização dos em-

O projeto de isonomia (PL
6.259/05) que reivindica di-

reitos iguais para novos e antigos
trabalhadores dos bancos públi-
cos federais foi devolvido ao seu
relator, deputado federal Tarcísio
Zimmermann (PT/RS) e aguarda
sugestões dos bancos. Se as insti-
tuições não apresentarem propos-
tas nos próximos dias, o projeto
será reapresentado à Comissão de
Trabalho Administração e Servi-
ços Públicos da Câmara Federal.

A luta pela isonomia passou a
ser uma das reivindicações dos
trabalhadores do Banco do Bra-
sil, da Caixa Econômica Federal,
do Banco da Amazônia, do BNB
e da Casa da Moeda desde que
surgiu a distinção entre os fun-
cionários pré e pós 1998. Uma

distorção iniciada no governo
Fernando Henrique Cardoso,
desencadeada pelas resoluções
número 10, de maio de 1995, e
número 9, de outubro de 1996. A
medida agravou a desigualdade de
benefícios e salários entre os ban-
cários.

PARECER
O texto do relator foi despa-

chado no dia 2 de agosto deste
ano, indicando a aprovação do
PL. Para Zimmermann, o PL é a
oportunidade de reparar uma ina-
ceitável discriminação imposta
aos trabalhadores destas empre-
sas públicas de forma unilateral e
autoritária nos anos de 1995 a
1996. Zimmermann assumiu a
relatoria do PL, após participar,

no dia 5 de maio deste ano, do
Encontro Estadual pela Isonomia,
promovido pela APCEF/RS, pela
Feeb/RS e pelo SindBancários.

Apresentado em 2005 pelos
deputados federais Inácio Arruda
(PCdoB/Ceará), hoje senador, e
Daniel Almeida (PCdoB/Bahia),
o  PL está na primeira das três
comissões das quais tem que pas-
sar antes de ir a plenário. As pró-
ximas são: Comissão de Finan-
ças e Tributação e Comissão de
Constituição de Justiça. Se rece-
ber parecer favorável em todas es-
sas instâncias, a necessidade de
aprovação no plenário antes de ir
ao Senado será dispensada. Caso
alguma comissão der parecer con-
trário, o projeto terá que obriga-
toriamente passar pelo plenário.

Isonomia aguarda
sugestão dos bancos

Integrantes doIntegrantes doIntegrantes doIntegrantes doIntegrantes do
GT PCS CaixaGT PCS CaixaGT PCS CaixaGT PCS CaixaGT PCS Caixa

Feeb/RSFeeb/RSFeeb/RSFeeb/RSFeeb/RS
TTTTTitularesitularesitularesitularesitulares
- Marcello Husek Carrion
- Amanda Angélica Gonzales
Cardoso
SuplentesSuplentesSuplentesSuplentesSuplentes
- Magali Farinon
- Célia Margit Zingler
 APCEF/RSAPCEF/RSAPCEF/RSAPCEF/RSAPCEF/RS
TTTTTitularesitularesitularesitularesitulares
- Tiago Vasconcellos Pedroso
- Ricardo Luiz Müller
SuplentesSuplentesSuplentesSuplentesSuplentes
- Devanir Camargo da Silva
- Paulo Ricardo Belotto
 SindBancáriosSindBancáriosSindBancáriosSindBancáriosSindBancários
TTTTTitularesitularesitularesitularesitulares
- Marcos Todt
- Jailson Prodes
SuplentesSuplentesSuplentesSuplentesSuplentes
- Gilmar Cabral Aguirre
- Maristela da Rocha
Fórum dos DelegadosFórum dos DelegadosFórum dos DelegadosFórum dos DelegadosFórum dos Delegados
SindicaisSindicaisSindicaisSindicaisSindicais
TTTTTitularesitularesitularesitularesitulares
- Geraldo Majella de Castro
Figueiredo - Gipes/PO
- Rachel de Araújo Weber -
Gifug/PO
SuplentesSuplentesSuplentesSuplentesSuplentes
- Augusto Carlos Garcia Pires –
Ag. Guia Lopes/PO
- Francisco de Assis Kuhn
Magalhães (Chico) - Recoc/PO
- José Henrique Bielecki
Wierzchowski (Tubarão) - Gilic/PO

pregados na greve motivou
a inclusão de mais um item
no Acordo Cole t ivo  de
Trabalho 2007/2008. Fi-
cou de terminado que  a
Caixa  deve  apresentar
diretrizes para o novo pla-
no, num prazo de 30 dias
após a assinatura do docu-
mento, ocorrida em 17 de
outubro. Sendo que uma
proposta definitiva deverá
ser apresentada aos empre-
gados até abril de 2008.
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Joana: Cotidiano que
vai e vem, de trem

Cedo, bem cedo, antes do sol. Chama o despertador, sem tic-tac
porque celular não faz barulho. A manhã mal espia pela entrefresta
da veneziana e o prédio já emite seus sons de gente: portas que
batem, descarga do vaso, bip de microondas, criança que chora e o
ronco macio do elevador. Lá fora o movimento avisa que, ainda que
cedo, já tá tarde. O circular já está rodando e o trânsito já está se
embolando.

Chama filho. Sacode marido. Põe a ração do cusco no pote, e
água. Enfia blusa de lã na criança enquanto chia a chaleira. Procu-
ra os sapatos do marido e vai vestindo casaco. Em meia hora está
com o menino a caminho da creche.

Deixa a criança e corre para a estação.
Estação São Pedro. O trem vem. Lotado. Todo mundo indo. Sa-

code naquele ritmo chiado que impede de ouvir a música Rádio
Guaíba-FM. Pára, passa, vai, segue. Sempre adiante. Estação Far-
rapos, Aeroporto, Anchieta, Niterói, Fátima, Canoas, São Luís,
Petrobrás, Esteio, Luis Pasteur, Sapucaia. Chegou. Desce e sobe a
escada para sair à rua, rápido porque o cartão-ponto tem horário. O
dia de hoje, repetindo o de ontem: baldes, vassoura, e o piso imen-
so pra limpar. É servente em agência de banco. Nem as caras dife-
rentes são de fato diferentes porque são sempre as mesmas. Como
as do trem.

No trem todo mundo é cansado. Vagões cheios de cansados. As
filas nos guichês são filas de cansados. Os sentados são sentados
cansados.

E vem a hora do caminho de volta, com uma corrida bem rápida
ao mercado para pegar pão e leite; e bananas.

Outra vez o trem vem. Lotado. Todo mundo voltando. E nem chi-
ado nem música porque os ouvidos se fecham com os olhos, can-
sados. Pára, passa, vai, segue. Sempre adiante. Estação Luis
Pasteur, Esteio, Petrobrás, São Luís, Canoas, Fátima, Niterói,
Anchieta, Aeroporto, Farrapos. O pôr-do-sol deixou lembranças no
céu róseo que se estende além do rio. Pôr-do-sol no Guaíba, o car-
tão postal de Porto Alegre. Já se foi. E então ela lembra, olhando o
rio, de quando menina sentada com o avô na calçada, cevavam o
mate olhando o rio. Que Rio Grande memorável ficara gravado na
lembrança. Hoje o dia-a-dia não tem mais calçada, nem mate, e o
pôr-do-sol não espera. Ela observa as pombas pousadas na
imensidão dos telhados das construções do porto. Estação São
Pedro. Chegou.

Desce e vai. A criança espera de casaco vestido e mochila na
mão. O movimento na rua avisa que é tarde e a noite já vem. Os
faróis pipocam. E eles se vão. De volta pra casa que o dia se foi.
Tarde, bem tarde depois do sol.

Ester  Rosane Rieger

 Joana: Cotidiano que vai e
vem, de trem é o texto vence-
dor do concurso de crônicas Co-
tidiano do Rio Grande do Sul,
uma promoção da APCEF em
homenagem aos 50 anos do jor-
nal João de Barro. A au-
tora é Ester  Rosane
Rieger,  da  Gilie /POA.
Ester trabalha há sete
anos na Caixa e ficou
muito feliz por sua crôni-
ca ter sido a vencedora.
“Acho interessante essa inicia-
tiva porque valoriza o emprega-
do da Caixa, ou seja, as outras
coisas que o empregado sabe
fazer, além do seu trabalho na
empresa”, acrescenta. O se-
gundo lugar foi para João Carlos

Em benefício da cultura

O Imposto de Renda (IR)
dos trabalhadores da
Caixa, Caixa Seguros,

Fenae, Fenae Corretora e Funcef,
ativos ou aposentados, pode pro-
mover a cultura no Brasil. No dia
6 de novembro, o Movimento
Cultural do Pessoal da Caixa, cri-
ado pela Fenae e pelas Apcefs,
inicou a campanha de arrecada-
ção de recursos para financiar a
edição 2008 do projeto Eu Faço
Cultura. Uma iniciativa que nas-
ceu da união dos empregados da
Caixa e da vontade de se torna-
rem patrocinadores de eventos
culturais. Para participar da pró-
xima edição, as adesões devem se
realizar até o dia 14 de dezembro
deste ano. Basta se cadastrar no
programa PAR e aderir ao Movi-
mento Cultural do Pessoal da
Caixa. A destinação de até 6% do
IR, conforme a lei de incentivo à
cultura, ou lei Rouanet, pode ser
feita pelo portal do programa
PAR: www.programapar.com.br.

O pessoal da Caixa que ade-
rir ao Movimento se transforma-
rá em patrocinador do projeto Eu
Faço Cultura, sem gastar nada, e
ainda terá o direito de assistir de
graça aos shows promovidos pelo
projeto. Considerado o maior pro-
jeto do Brasil financiado com re-
cursos do IR de Pessoa Física

(IRPF), o Eu Faço Cultura teve
oito mil adesões em 2006. A
mobilização captou R$ 2,7 mi-
lhões que viabilizaram a realiza-
ção de semanas culturais em todo
o país, este ano. Mais de 1100
pessoas no Brasil já participaram
das oficinas de música e de foto-
grafia oferecidas gratuitamente
pelo “Eu Faço Cultura”. A meta
é expandir o projeto e arrecadar
cerca de R$ 5 milhões para 2008.
“É muito importante participar
porque fortalece a cultura e o mo-
vimento associativo”, ressalta o
vice-presidente da APCEF Mar-
celo Marimon Gonçalves.

Nos Estados em que o projeto
atuou, as semanas culturais foram
encerradas com shows de músi-
cos consagrados, como Nando
Reis, Lenine, Vanessa da Mata,
Alceu Valença, Toni Garrido,
Paula Lima e Frejat. Para o Rio
Grande do Sul, o Eu Faço Cultu-
ra reservou uma semana de ofici-
nas de música e de fotografia, em
julho, em Porto Alegre. O encer-
ramento do projeto no estado foi
um show do ex-Titãs Nando Reis,
no Teatro do Bourbon Country,
na capital gaúcha.

Criada em 1992, a lei Rouanet
transformou-se em um importan-
te incentivo fiscal para os patro-
cinadores da cultura brasileira.

IMPOSTO DE RENDA

 Inicia a campanha de arrecadação de recursos para
financiar a edição 2008 do projeto Eu Faço Cultura.

Até 2005 era muito usada por em-
presas (pessoa jurídica). Já as  pes-
soas físicas que participaram eram
pouco mais de 3.500 por ano. Esse
número subiu para 11.700 pessoas
físicas, depois do surgimento do Mo-
vimento Cultural do Pessoal da
Caixa. Desse total, com doações
de R$ 340,00, em média, mais de
70% são empregados da Caixa.

PROGRAMA PAR
O PAR é uma plataforma de

relacionamento, reconhecimento e
recompensa que serve de suporte
aos programas de incentivo, cam-
panhas promocionais e ações de
endomarketing para os emprega-
dos das empresas parceiras. São
elas: Caixa, Caixa Seguros,
Fenae, Fenae Corretora e Apcefs.

As vantagens em participar do
PAR são muitas. A cada ação, o
participante concorre a muitos
prêmios. O PAR possui um catá-
logo de prêmios com os seguintes
fornecedores: Lojas Marisa, Li-
vrarias Siciliano, Grupo Pão de
Açucar, Wizard, Ponto Frio, Lo-
jas Americanas, Cinemark, Car-
ta Capital, Parque da Mônica, Edi-
tora Abril e Lojas Americanas, en-
tre outros. Ou seja, os participantes
podem trocar os pontos que ganham
no PAR, por produtos dessas e de
outras empresas cadastradas.

Crônicas vencedoras
FALA, ASSOCIADA(0)

Assmann Júnior, da Agência Ar-
roio Grande, com a crônica Ma-
drugadas Gaudérias. A aposen-
tada Jane Andiara Soares Zofoli
ficou em terceiro lugar com a
crônica Cotidiano em Sol Mai-

or. O quarto lugar foi
para Relíquias do
meu baú, da aposen-
tada Lise Maria
Rodrigues Fank.  A
Dança dos Facões,
de autoria do aposen-

tado Luiz Sérgio Quintian Cos-
ta ficou em quinto lugar. Os
participantes vão receber pon-
tos no programa PAR, da
Fenae, além de certificados da
APCEF.  Leia abaixo a crôni-
ca vencedora.

enfoque
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Popularizar a arte, levá-
la às camadas da socie-
dade menos favorecidas

que dificilmente têm acesso ao
teatro. Essa foi a intenção da
APCEF, ao proporcionar uma
sessão gratuita do América Café
a associações de bairros e enti-
dades sociais, no dia 25 de ou-
tubro, no Teatro Dante Barone,
da Assembléia Legislativa. A
promoção da APCEF em parce-
ria com o Sindicato dos Bancá-
rios de Porto Alegre e Região
(SindBancários), teve o patrocí-
nio da Caixa.

Apenas por essa iniciativa, a
consagrada peça do grupo Cai-
xa de Pandora, da APCEF, já
merecia ser aplaudida em pé.
Mas assim como em todos os
palcos em que o América Café
pisou, a qualidade do espetácu-
lo e o talento dos atores mais
uma vez foram reconhecidos.
“A iniciativa da APCEF em
buscar a parceria para dar essa
oportunidade transcende, vai
além da idéia de que teatro é
só para quem entende de arte”,
parabenizou Maria Horácia
Ribeiro, presidenta da União
das Associações de Moradores
de Porto Alegre (Uampa).
“Para que o teatro seja enten-
dido, as pessoas precisam en-
trar nele”, completa.

Fragmentos a CheNo dia 9 de outubro, com-
pletaram-se 40 anos da morte
de Che Guevara. Para celebrar
a memória do revolucionário,
parlamentares, sindicatos e as-
sociações prepararam um ciclo
intitulado Che Vive, na sema-
na de 8 a 11 de outubro.

Por intermédio do Caixa de
Pandora, a APCEF também fez
sua homenagem ao mais famo-
so líder político latino-america-
no de todos os tempos. O gru-
po teatral preparou para a oca-
sião a esquete Fragmentos -
Uma Homenagem a Che

Guevara. Na esquete, os atores
interpretaram textos do próprio
Che Guevara. O espetáculo es-
teve no auditório do Colégio Jú-
lio de Castilhos, no dia 10 de ou-
tubro e também na abertura do
debate com Sérgio Martinez,
conselheiro da Embaixada de
Cuba no Brasil, na Casa dos
Bancários, dia 11.

O debate com Sérgio
Martinez (na foto à direita, pa-

rabenizando os atores) tratou
dos 45 anos do bloqueio econô-
mico imposto pelos Estados
Unidos a Cuba e sobre a prisão
de cinco cubanos acusados de
espionagem em terras norte-
americanas. “Os 40 anos do de-
saparecimento físico de Che ser-
vem para pensar em como en-
frentamos o futuro”, disse
Martinez. Para o conselheiro, o
desaparecimento de Che é ape-

enfoque

Espetáculo de solidariedade
Caixa de Pandora faz apresentação

gratuita de América Café na
Assembléia Legislativa.

nas físico, pois “ele está mais
vivo do que nunca”, garantiu.
“Che vive em cada jovem que
luta no Fórum Social Mundial,
Che renasce em novas revolu-
ções como a sandinista da Ni-
carágua, na Venezuela e na Bo-
lívia, onde Evo Morales retoma
as idéias de Che”, ressaltou.

Martinez mostrou indigna-
ção sobre a situação dos cinco
jovens cubanos presos em solo

norte-americano, acusados de
passar informações sobre
ações terrorristas que seriam
realizadas contra Cuba pelos
Estados Unidos. Proibidos de
receber visitas de esposas e fa-
miliares, os cubanos estão há
dez anos na cadeia, condenados
há várias prisões perpétuas. “Os
Estados Unidos investem 100
milhões de dólares para destruir
a revolução, mas Cuba não vai
desistir”, observou Martinez.
“Hasta la vitória siempre”, dis-
se o conselheiro, recordando a
famosa frase de Che.

A peça dirigida por Artur
José Pinto conta uma história de
amor que acontece em um típi-
co café de meados do século XX.
No palco, os 19 atores dividem
e mesclam o passado com o pre-
sente, em cenas que intercalam
diálogos e canções, prendendo a
atenção da platéia do início ao
fim. Na Dante Barone, cerca de
400 pessoas se emocionaram e
se divertiram com a interpreta-
ção do grupo teatral da Associ-
ação, composto por associados
e dependentes. “A gente, nas
comunidades de periferia, tem
muita dificuldade de acesso ao
teatro. Acho que se deve propor-
cionar mais oportunidades como
essa, porque há interesse”, elo-
giou Marília Fidel, integrante da
Confederação das Associações
de Moradores.

O espetáculo teve o apoio das
seguintes entidades: União de
Negros pela Igualdade (Unegro);
União Nacional dos Estudantes
(UNE); União Brasileira de Es-
tudantes Secundaristas (Ubes);
Confederação Nacional das As-
sociações de Moradores
(Conam); Federação Gaúcha
das Associações de Moradores
(Fegam/RS); União das Associ-
ações de Moradores de Porto
Alegre (Uampa) e União Brasi-
leira de Mulheres (UMB).

Um grande público prestigiou a apresentação gratuita da peça América Café. Na foto
da esquerda, representantes das entidades que apoiaram a realização do evento.

Caixa de Pandora homenageia ícone da luta com esquete teatral.

Fotos Filipe Caldeira

Fotos Jair Giacomini
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COMUNICAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL

TVE sob a mira privatista
Governo do Estado quer transformar a tevê educativa dos gaúchos em Oscip.

 O “novo” jeito de governar de
Yeda Crusius chegou ao patrimônio
cultural do Rio Grande do Sul. De-
pois de enfraquecer o perfil público
do Banrisul, com a venda de grande
parte de suas ações, a governadora
agora quer  transformar a Tevê
Educativa - TVE (Canal 7) e a Rá-
dio FM Cultura (107.7) em Orga-
nização da Sociedade Civil de Inte-
resse Público (Oscip).

O Projeto de Lei (PL 399/2007)
- que dispõe sobre a qualificação de
pessoa jurídica de direito privado
como Oscip - atinge mais do que a
cultura, alcança também as áreas da
educação, da assistência social, de
fomento e pesquisa e até mesmo da
saúde. Se aprovado, instituições
como a Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul (Uergs) podem
ser administradas por entidades pri-
vadas, assim como a Orquestra Sin-
fônica de Porto Alegre (Ospa), a
Companhia Estadual de Silos e Ar-
mazéns (Cesa), a Fundação Gaú-
cha do Trabalho e Ação Social
(FGTAS), a Fundação de Econo-
mia e Estatística (FEE), a Funda-
ção  de Amparo à Pesquisa do Esta-
do do Rio Grande do Sul (Fapergs)
e a Fundação de Ciência e
Tecnologia (Cientec). Também po-
dem se tornar Oscips o Hospital Sa-
natório Partenon, o Hospital Psiqui-
átrico São Pedro, a Escola de Saú-
de Pública e a Fundação Estadual
de Produção e Pesquisa em Saúde
(FEPPS), entre outros.

Na avaliação  da Coordenadoria
da Bancada do PT/RS, o PL per-
mite que o Estado repasse funções
para entidades privadas sem fins lu-
crativos mediante pagamento com

recursos orçamentários. Ou seja,
não se trata de ampliar os serviços
públicos, mas sim de retirar verbas
do Estado para uma execução pri-
vada. A bancada acusa a atitude do
governo de mera terceirização dos
serviços públicos. Os petistas enten-
dem que o governo não vai criar no-
vos serviços e sim repassar para as
ONGs o que hoje já é feito por ser-
vidores, terceirizando o serviço pú-
blico. O PL foi para a Assembléia e
seguirá para as comissões. Uma vez
aprovado nas comissões, vai a ple-
nário. Caso a lei seja aprovada, cria-
se então o marco legal para que as
estatais se tornem Oscips.

Para o representante dos funci-
onários no Conselho Deliberativo da
Fundação Piratini e jornalista
concursado da TVE, Alexandre
Leboutte da Fonseca, o projeto abre
oportunidades para  boa parte da

estrutura do Estado ser cedida a or-
ganizações privadas. Ao todo, diz
ele, são 33 órgãos passíveis de
cedência a Oscips. “O projeto é na
verdade um cheque em branco. O
governo primeiro autoriza essas par-
cerias entre o Estado e as Oscips e
depois, talvez por decreto, definirá
quais as fundações e como será fei-
to”, acrescenta.

HISTÓRICO
A Fundação Cultural Piratini

Rádio e Televisão tem 33 anos, atra-
vessou períodos difíceis, mas talvez
esteja passando por uma de suas
fases mais críticas. Em maio deste
ano, servidores da estatal publica-
ram um manifesto em defesa da ins-
tituição como Fundação Pública de
Direito Privado, rechaçando qual-
quer proposta de conversão em
Oscip. No documento, os funcioná-

rios demonstram preocupação com
o atual processo de inviabilização
das rotinas de trabalho nas emisso-
ras. As dificuldades vão desde falta
de peças de reposição para a manu-
tenção dos equipamentos, ameaça
de extinção de programas e censura
no jornalismo, à escassez de pesso-
al e até mesmo de fitas e combustí-
vel, entre outros problemas. O do-
cumento propõe ainda ampliação
das fontes de financiamento com a
reapresentação do PL 87/83, do ex-
deputado Carlos Araújo, que desti-
na 10% das verbas publicitárias de
órgãos públicos para a Fundação.
Os funcionários também reivindi-
cam ampliação do departamento de
marketing, captação de recursos
através de leis de incentivo, recebi-
mento de doações de pessoas físi-
cas e jurídicas e parcerias com pre-
feituras municipais, entre outras al-
ternativas. “O governo quer é tirar
a responsabilidade das costas. Eles
não podem repassar a concessão,
pois a outorga é da Fundação
Piratini, então querem manter a Fun-
dação e terceirizar todos os servi-
ços. Mas nós queremos sair do con-
ceito de veículo estatal para passar
para o conceito de veículo público,
ou seja que o controle público seja
exercido por um conselho formado
por membros de ampla representa-
ção da sociedade”, explica Fonse-
ca. Para o jornalista, é muito im-
portante a TVE conquistar a condi-
ção de veículo público, por ter um
papel fundamental dentro do espec-
tro de radiodifusores, já que tem um
olhar diferente daquele que as tele-
visões comerciais têm da questão
cultural, das políticas dos Estados e

das manifestações populares das
mais variadas vertentes. “O gover-
no não quer mais manter essa tele-
visão. E ao precisar buscar anunci-
antes, a emissora vai passar a se-
guir a lógica da pasteurização da
programação, vai se pautar pelo
comercial, pelos financiamentos pri-
vados”, explica Almeida.

A luta para manter a TVE e a
Rádio FM Cultura como emissoras
públicas vem desde o início do ano.
Um grupo de funcionários, junto
com os sindicatos dos Jornalistas e
dos Radialistas promoveu seminá-
rios com pesquisadores, professo-
res, especialistas na área da admi-
nistração pública de todo o Brasil
que vivenciaram experiências de
transformações em Oscips. Após
vários encontros, os funcionários
chegaram à conclusão de que esten-
der a estrutura das fundações para
entidades privadas é uma forma de
privatização. É ceder a um projeto
que  iniciou nos governos do PSDB,
mais precisamente no governo
Fernando Henrique Cardoso, que
em 1995 criou o plano diretor de
reforma do Estado. “É uma visão
de Estado mínimo, privatizado”,
alerta Fonseca. “Ao invés de retro-
ceder a um Estado patrimonialista
em que o público e o privado se mis-
turam, nós queremos avançar para
uma fundação mais pública, com
mais controle público”, diz.

Para impedir a privatização da
TVE e da FM Cultura circula pela
internet um abaixo-assinado pedin-
do apoio contra a entrega da TVE e
da FM Cultura a uma Oscip:
www.pet i t iononl ine.com/
TVE_FM/petition.html.

Gaúchos debatem TV Pública
No dia 26 de outubro, os gaú-

chos debateram sobre TV Pública
Brasileira - Modelo e Desafios, na
Assembléia Legislativa. A audiên-
cia pública contou com a presença
do ministro da Secretaria de Comu-
nicação Social, Franklin Martins
(foto), do 1º Vice-Presidente da Fe-
deração Nacional dos Jornalistas
(Fenaj) e coordenador do Fórum Na-
cional pela Democratização da Co-
municação (FNDC), Celso
Schröder, secretários, parlamenta-
res, jornalistas e representantes de
instituições de comunicação. Um dia
antes (25), foi publicado no Diário
Oficial o decreto que cria efetiva-
mente a Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC), que entre outras me-
didas assegura a implantação da TV
Brasil.

Schröder defendeu uma maior

participação dos sindicatos e movi-
mentos sociais no Conselho Curador
da TV Brasil. Já o ministro acha que
o Conselho não deve correr o risco
de se transformar em um órgão de
representação das corporações. "Se-
não o jogo das corporações irá lá
para dentro. Acho que o Conselho
tem que ser formado por pessoas
representativas da sociedade, sim.
Mas daí você diz que alguém tem
que nomear isso. E eu digo: quem
mais tem condições de nomear isso
é quem foi colocado lá pelo voto",
justificou o ministro.

 Quanto à garantia de espaço
para as programações regionais na
nova emissora, Martins respondeu:
"Se tivermos que pedir garantia para
entrar no jogo, vamos ficar todos
parados esperando o modelo perfei-
to". Para ele, os problemas no ca-

minho da tevê pública "estão em pes-
soas que não estão aqui e que vão
pegar pesado para que não haja a
tevê pública. Então, se nós não so-
mos capazes de acomodar as nos-
sas pequenas divergências, em nome
de nossas grandes convergências,
nós seremos der-
rotados e não ha-
verá tevê pública
no Brasil".

Segundo o
ministro, a tevê
pública é dife-
rente da estatal
porque não foi
criada para fazer
comunicação
dos atos do go-
verno. "Ela está
ali para ser um
terreno público,

pois não é uma tevê comercial", dis-
se. Embora concorde que o ideal
teria sido a criação da tevê por pro-
jeto de lei (PL) e não por medida
provisória (MP) - o que proporcio-
naria o debate entre a sociedade -,
Martins disse que o governo optou

pela MP para não
atrasar a criação da
emissora, já que no
dia 2 de dezembro ini-
ciam as transmissões
da tevê digital no Bra-
sil. "Temos que ter os
pés no chão, nós fa-
zemos as coisas com
as instituições que te-
mos", explicou.

O ministro disse
ainda que não há
como garantir que não
haverá retrocesso ao

hoje

mudar o governo Para ele, o ideal é
que o Brasil tivesse uma fundação
pública de direito privado. Uma fi-
gura jurídica que o governo está ten-
tando criar na legislação brasileira
através de PL, que já foi enviado ao
Congresso. "Se a tevê pública tiver
uma boa programação, se conquis-
tar respeito e credibilidade, duvido
que qualquer governo que vier mexa
nela com tranqüilidade. Se fizer isso
vai pagar um preço muito alto", res-
saltou.

Na audiência, os participantes
aproveitaram para falar sobre as
dificuldades enfrentadas pela TVE
e FM Cultura do Estado. Incorpo-
rar-se à EBC é uma alternativa para
a Fundação Piratini não cair nas
mãos de empresas privadas. O mi-
nistro não se pronunciou sobre esse
assunto.

Josiane Picada
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Rumo à final
Faltam poucos dias para a decisão em Tramandaí.
Grande parte das regionais já realizou a sua etapa.

JOGOS DE INTEGRAÇÃO

eSTESTESA

Está chegando a hora da
grande final dos Jogos de
Integração da APCEF. A

decisão será nos dias 1º e 2 de
dezembro, em Tramandaí. Cin-
co regionais já realizaram suas
etapas: Passo Fundo, Fronteira
Oeste, Taquari, Centro e Vale
dos Sinos. Dias 10 e 11 de no-
vembro é a vez de Porto Alegre
disputar a sua etapa regional de
futebol soçaite, na sede B da As-
sociação (Coronel Marcos, 851). A
regional Missões está agendada para
o dia 15 de novembro.

Os jogos da regional Passo
Fundo ocorreram em 29 de se-
tembro na sede da APCEF em
Passo Fundo. A compe-
tição contou com equipes de fu-
tebol sete, sinuca e tênis de mesa.
Cerca de 80 pessoas assistiram

a equipe mista de Tapejara e
Sananduva vencer o futebol
sete. Três equipes disputaram
essa modalidade. “O evento
marcou o reinício da retoma-
da de integração entre os as-
sociados”, festejou o tesourei-
ro da regional e um dos coor-
denadores dos jogos, Ivan Ca-
nal. A equipe de Passo Fundo
ficou em 2º lugar.

 No dia 20 de outubro, foi a
vez da regional Fronteira Oeste
disputar a sua etapa. As regio-
nais Taquari e Centro realizaram

seus jogos no dia 27 de outubro.
Equipes de futebol sete, tênis de
mesa e bocha participaram dos
jogos da regional Centro.  A ven-
cedora do futebol foi a equipe
composta por atletas da RET/
PV Santa Maria e Reret/SM .
O título de vice-campeã ficou
para a equipe formada por jo-
gadores da UFSM, Camobi,
São Pedro do Sul e Agudo.
Cerca de 100 pessoas assisti-
ram aos jogos na sede da regi-
onal Centro, em Itaara, na Ser-
ra. “É muito saudável porque

Pousada Itapirubá
No Balneário Itapirubá, Município de
Imbituba/SC.Endereço: Av B05, nº 487,
Fone: 48-33560162 ou 48- 9996.1302
Com Eliana Cheuiche Rosa. Condições:
Mediante carteira social, desconto  de
10%, até 4 vezes para pagamento com
cheque pré datado ou a vista.
www.pousadaitapiruba.com.br.

Wizard Escola de Idiomas

Inglês, espanhol. italiano, francês, ale-
mão, japonês e chinês, para crianças,
adolescentes e adultos. Condições:
Mediante carteira social da APCEF/RS,
desconto de 36% no pagamento das
mesalidades. Forma de pagamentos:
cheque pré-datado  ou cartão
Mastercard. Promoção: O aluno que
fizer inglês, tem direito a um semestre
de outro idioma gratuito (alemão, italia-
no, francês ou espanhol). Material didá-
tico não inluído. Endereço: Av. Coro-
nel Marcos, nº 630 - Ipanema - Porto
Alegre - RS. Fone: 51. 32692978, e-
mail wizard.pai@terra.com.br    site:
www.wizard.com.br.

APCEF-SAÚDE

Ana Paula Haag Haeser: odontologia,
periodontia, endodontia, prótese dentária
e RX. Endereço: Rua 24 de Outubro,
nº 1100 sala 707 Bairro: Moinhos de Ven-
to, Porto Alegre, fone: 51. 30282666/
99280214 anaphh@bol.com.br.

APCEF-SAÚDE
 Marília Spinelli Jacoby: psicologia, aten-
dimento a crianças, adolescentes e adul-
tos. Endereço: Rua General Joã Telles,
nº 324/602 Porto Alegre, fone:  51.
92876165 mariliajacoby@hotmail.com.

É tempo de férias
As férias de verão estão che-

gando e a APCEF já se pre-
para para acolher seus associados.
Na colônia de Tramandaí (foto),
uma das mais procuradas, os   apar-
tamentos estão sendo pintados e re-
cebendo pequenos consertos para
melhorar o conforto dos usuários.
O calendário da alta temporada de
verão (2007/2008) já está disponí-
vel (veja tabela). Os interessados em
usufruir desta e das demais colôni-
as de férias, devem providenciar
suas inscrições um mês antes do pe-
ríodo desejado. Ou seja, de 1º a 10
do mês em curso, reserva-se vaga
para o mês seguinte. As  Inscri-
ções são feitas somente pelo as-
sociado titular, pela página
www.apcefrs.org.br, através do
link “Incrição de Colônias”, ou
diretamente na secretaria da
APCEF, Coronel Marcos, 851, em
Porto Alegre. Se o classificado de-
sistir da reserva, deve comunicar à
APCEF dez dias antes da data
marcada, sob pena de perder pon-
tos, conforme o regulamento.

Na alta temporada passada (de-
zembro, janeiro e fevereiro), apenas

Calendário altaCalendário altaCalendário altaCalendário altaCalendário alta
temporada verãotemporada verãotemporada verãotemporada verãotemporada verão
2007/20082007/20082007/20082007/20082007/2008

Para usufruir das colônias, o in-
teressado deve fazer sua inscri-
ção do dia 1º ao dia 10 do mês
anterior ao período desejado.
Veja tabela abaixo:

Reservas para o período de:Reservas para o período de:Reservas para o período de:Reservas para o período de:Reservas para o período de:

03 a 12 de dezembro/2007
13 a 22 de dezembro/2007
23 a 1º de janeiro/2008
Inscrições: 1º a 10 novembro

Reservas para o período de:Reservas para o período de:Reservas para o período de:Reservas para o período de:Reservas para o período de:

02 a 11 de janeiro/2008
12 a 21 de janeiro/2008
22 a 31 de janeiro/2008
Inscrições: 1º a 10 de dezembro

Reservas para o período de:Reservas para o período de:Reservas para o período de:Reservas para o período de:Reservas para o período de:

01 a 10 de fevereiro/2008
11 a 20 de fevereiro/2008
21 a 01 de março/2008
Inscrições: 1º a 10 de janeiro

para as colônias de Tramandaí e
Cassino, houve mais de 750 ins-
crições. Garanta a sua vaga e se
inscreva logo. “Todos os anos a
gente busca fazer alguma
melhoria, na intenção de atender
nossos associados o melhor pos-
sível”, ressalta o diretor de
Patrimônio da APCEF Paulo
Ricardo Belloto. O camping de
Itapirubá e a colônia de São Fran-
cisco de Paula também são boas
sugestões de veraneio.

PISCINAS
No dia 24 de novembro abre a

temporada das piscinas, na Colônia
A da APCEF, Coronel Marcos, nº
627, em Porto Alegre. As três pisci-
nas (uma adulto e duas infantis) es-
tarão disponíveis de terças a domin-
gos, das 9h às 20h. Para a alegria
das crianças, foi trocada a escada-
ria do toboágua. O ambiente tam-
bém oferece churrasqueiras, além do
restaurante da Hellô.

o esporte atrai, envolve e une
as pessoas”, observou o tesou-
reiro da regional Centro e um
dos organizadores das compe-
tições, Vilson Nicoloso.

A regional Vale dos Sinos
realizou a sua etapa no dia 28
de outubro. Quatro equipes de
futebol soçaite e duas de volei-
bol participaram da etapa. Atle-
tas da agência Vale dos Sinos
ficaram com o título de campe-
ões do futebol soçaite. Cerca de
80 pessoas prestigiaram o even-
to. “Acho importante unir e levar
os associados para que vejam as
melhorias na sede. A sede está lá
fisicamente, mas não vai existir
se as pessoas não a prestigiarem”,
ressaltou Nilson Urban, coorde-
nador da regional e um dos
organizadores dos jogos.

NOVOS CONVÊNIOS

VENDO Móveis Usados – Zona Sul/
Porto Alegre: 02 Frezzers Vertical, R$
250,00 e R$ 200,00 Um Forno PROGAS
com Termômetro por R$ 350,00 Uma
geladeira branca pequena R$ 150,00 Um
balcão com Pia Inox 1,30 de largura R$
115,00 e um conj. Balcão aéreo mais
balcão baixo por R$ 170,00 Tratar fone:
51 9927 5881, c/ Sérgio.

VENDO OU TROCO Bicicleta 18
marchas sundown semi-nova
R$100,00- 2 vezes. patins,bota, bran-
co, infantil R$100,00-2 vezes.
pa t i ne te , a l um in io , semi -novo -
R$100,00- 2 vezes. saco de dormir,
semi-novo,verde R$20,00. Tratar
fone: (51)3244.5900 c/ Claudio.

VENDO ESCORT XR3 86/87 branco,
vidro e travas elétricas, teto solar, roda
liga, motor "novo". Precisa pequeno re-
paro no carburador. R$ 2.500,00 e
aceito propostas. Tratar fone
(51) 8132-4231  c/ Cleverson.

VENDO OU TROCO apto.novo, nun-
ca habitado, 2 dorm. demais dep, espe-
ra p/lareira, box est, condomínio com
seguranca, gás central, elevador, salão
de festas, play, no Br.H.Velho, em Novo
Hamburgo. R$110 mil. Aceita troca por
apto. em Capão da Canoa. Tr. Fone
51.9648-1718 c/Elen.
VENDO Renault Twingo 2001/2002 1.0
16V Preto completo (-) direção hidráulica.
Quatro pneus novos, carro revisado e apro-
vado. R$ 5.000,00 entrada e assume 35
parcelas de R$ 428,34. Não aceito troca.
Tratar pelo fone 9999.6658 com Felipe.

Equipe vencedora do futebol sete da regional Passo Fundo Equipe vencedora do futebol sete da regional Centro.

B R I Q U E

Divulgação/Regionais APCEF

Arquivo APCEF
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ciano magenta amarelo preto

1º Botequim
do esporte
Premiação de atletas, chope liberado e

roda de samba fizeram o sucesso da festa.

esporte

Dividir com os demais associados, familiares e amigos a
alegria que sentem após vencer ou disputar uma competi-
ção. Esse foi o espírito que motivou um grupo de atletas a

criar o Botequim do Esporte, o primeiro de muitos que a  APCEF
pretende realizar. A premiação de atletas, o chope e a roda de sam-
ba com o grupo NovaStrutura se encarregaram de fazer do 1º Bo-
tequim do Esporte um sucesso até as 5 horas da manhã, no dia 27
de outubro, no Ginásio de Esportes da Associação.

O êxito da festa é a prova de que o esporte agrega, aproxima os
associados não apenas nas quadras e competições, mas também
nos momentos de lazer.

“Agradecemos aos 300 amigos aqui presentes pelo seu prestí-
gio. Aos trezentos que esgotaram todos os convites”, disse o diretor
da APCEF Sérgio Squeff antes da homenagem aos oito atletas que
receberam o Troféu Mérito Esportivo APCEF. “Com a ajuda de
todos, mostraremos que o esporte aproxima as pessoas, diminui a
exclusão social e mostra à juventude que com ela temos muita coi-
sa boa ainda por fazer”, completou o diretor. O reconhecimento
pelo empenho de cada atleta homenageado foi comprovado pela
intensidade dos aplausos. Os troféus foram entregues por integran-
tes da diretoria da Associação.

O esporte na APCEF é muito forte, pois a Associação investe
nas mais diferentes modalidades. Incentiva a formação de equipes
de futsal, futebol de campo, basquete, vôlei, tênis de mesa, entre
outros. Para a APCEF, participar dos jogos da Fenae, dos Jogos do
Sul, dos Jogos de Integração, assim como estar presente no Cam-
peonato Bancário de Futebol de Campo, no Campeonato de Fute-
bol Soçaite e na Copa Libertadores Bancária, é mais do que com-
petir, é troca e socialização.

 A idéia é homenagear oito atletas com o Troféu Mérito Esporti-
vo APCEF em todos os botequins, que serão realizados anualmen-
te. Este ano, foram agraciados os seguintes atletas : no futsal, Cláu-
dio Graf  Jardim (Claudinho), da Agência Juca Batista; no tênis de
campo, a aposentada Margareth Luiza Marquardt; no basquete,
Maxsandro Sessim da Silva (Max), da Agência Osório; no futebol
soçaite, Charles Alcides Scopel, Agência Frederico Westphalen; no
vôlei de praia, Lorna Lehenbauer, da Agência Roca Sales; no volei-
bol, Sidnei Ragner Lang Otto, da Gipro/PO; no voleibol, Rosane
Isolete Weber Kessler, da Agência Estância Velha e no futebol
soçaite, o aposentado Claudio Luiz da Costa Rabello (Caco).

Fotos Filipe Caldeira

A presidenta Célia Zingler entregou o
troféu para Margareth Luiza Marquardt.

Claudio Luiz da Costa Rabello recebeu a
homenagem do diretor Paulo César Ketzer

Rosane Isolete Weber Kessler recebeu o
troféu do diretor Ricardo Christino.

Sidnei Ragner Lang Otto recebeu o troféu
das do vice-presidente Marcelo Marimon.

O troféu foi entregue à atleta Lorna
Lehenbauer pelo diretor Gilmar Aguirre.

Claudio Graf Jardim recebeu o trófeu das
mãos do conselheiro Devanir Camargo

Maxsandro Sessim da Silva com o troféu
recebido do diretor Tiago Vasconcellos.

Charles Alcides Scopel recebeu a
homenagem do diretor Sérgio Squeff.

Os oito atletas agraciados com o Troféu Mérito Esportivo APCEF em 2007.
Depois da entrega dos troféus, a festa
seguiu animada até altas horas.


